
Dienst Senioren 
(60-plussers)

Schietschijfstraat 5
1210 Sint-Joost-ten-Node

Tel. : 02/220.29.82
 

Rusthuis
Anne Sylvie Mouzon 

Schietschijfstraat 5
1210 Sint-Joost-ten-Node

Tel. : 02/220.29.71
 

Maison de la Famille
Foyer Liedekerke

Liedekerkestraat 112
1210 Sint-Joost-ten-Node

Tel. : 02/220.26.61
 

Maison de la Famille
Foyer Post

Poststraat 53
1210 Sint-Joost-ten-Node

Tel. : 02/219.70.62
 

Dienst Preventie - 
dienst Derde leeftijd

Brialmontstraat 23
1210 Sint-Joost-ten-Node

Tel. : 02/210.44.70

Verbiststraat 88
1210 Sint-Joost-ten-Node

 
direction.sociale@cpassjtn.irisnet.be

02/220.29.69 – 02/220.24.11
 

Bereikbaarheid
 

Metro : Madou (lijn 2 of 6)
Bus : 29 (Clovis);

61 (Steurs);
63 (Sint-Joost)

 
Onthaal

 
Van maandag tot vrijdag

Van 8.45 tot 11.45 uur
 

Of via ons callcenter
0800 35 254

 
Van maandag tot vrijdag

8u-12u | 13u-16u30

DIENSTVERLENING 
AAN SENIOREN

BIJ WIE KUN JE TERECHT?

SOCIAAL DEPARTEMENT

Verantw. uitg.: Luc FRÉMAL (Voorzitter)
OCMW van Sint-Joost-ten-Node | dec. 2020

Met de steun van de GGC

OCMW VAN SINT-JOOST



DIENSTVERLENING
VAN HET OCMW

Financiële steun;

Het pensioen en de IGO;

Medische hulp (toekenning van medische
kaarten, tenlasteneming van de kosten voor
een bril, tandprothese, ...) in samenwerking
met het Medisch Centrum Jean Fontaine;

Gezinshulp en hulp om langer thuis te
kunnen blijven wonen (in samenwerking
met het Maison de la Famille en de
Preventiedienst van de gemeente);

Begeleiding en sturing bij administratieve
procedures (nationaliteitsaanvraag,
pensioenaanvraag, IGO-aanvraag, ...);

Opname in een rusthuis en de
tenlasteneming van de verblijfskosten.

Bij de dienst Senioren (60-plussers) kun je
terecht voor informatie met betrekking tot:

Opgelet: de dienst Senioren bevindt zich in het
Anne Sylvie Mouzon rust- en verzorgingstehuis
aan de Schietschijfstraat 5.

HET OCMW-RUSTHUIS

Schuldbemiddeling - Energie
Individuele gesprekken: analyse van de facturen,
attesten voor een sociaal tarief, budgetbeheersing,
contact met de schuldeisers, inschrijving in de
steungroep, ...

Dienst Huisvesting
Individuele gesprekken: problemen rond huisvesting
(huurgeld, huurcontract, conformiteit, conflicten),
inschrijving in de workshop ‘Huisvesting’, ...

Juridische dienst
Rechtsbijstand, advies en begeleiding.

Interculturele bemiddeling
Sport- en culturele activiteiten (individueel en in groep),
animatie, ontmoetingen met bewoners van het
rusthuis,...

Dienst voor thuishulp (gezins- en huishoudhulpen):
een ambulante dienst ter bevordering van het
langer thuis blijven wonen en terug naar huis
keren;

Dienst voor thuismaaltijden: levering van warme
maaltijden aan huis bij de begunstigden van
maandag tot vrijdag en mogelijkheid tot het
aanleveren van diepvriesmaaltijden voor weekends
en feestdagen;

Dienst voor dagopvang (de foyer Liedekerke en de
foyer Post): waar je terechtkunt voor verschillende
activiteiten rond elkaar ontmoeten, dingen
ontdekken en uitwisselen van ideeën;

Eerstelijns sociale dienst: organiseert sociale en
juridische permanenties;

Sociale vervoersdienst: organiseert het sociale
vervoer van inwoners van de gemeente;

Dienst voor budgetbegeleiding: gesprekken en
opvolging, activiteiten rond budgetbeheer,
taallessen Frans, eerste kennismaking met de
computer, ...

Bij La Maison de la Famille kun je terecht voor
meerdere diensten:

Het is een gastvrije, gezellige plek om te wonen die is
aangepast aan de gezondheidstoestand van bejaarden.

Opvang van bejaarden, individuele kamers, grote
cafetaria, moestuin, (Het Kleine Paradijs), compost,
petanquebaan, zaal voor ergotherapie, ...

Individuele psychologische opvolging,
gezinsondersteuning, sociale begeleiding, financiële
steun, CANTOUS-begeleiding (een huisvestingsstructuur
die speciaal is aangepast voor bewoners met de ziekte
van Alzheimer of aanverwante aandoening), ...

Activiteiten: sport, (inter)culturele, generatie-
overschrijdende activiteiten, animatie, thematische
workshops, uitstapjes, ...

LA MAISON DE LA FAMILLE

Ook de Preventiedienst van de gemeente heeft een
hulpdienst: de dienst Derde Leeftijd.

PREVENTIEDIENST


